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KS § 97
Godkännande av dagordning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras med följande ärenden:
1. Delegering av beslut om Energieffektiviseringsstrategi
2. Förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning avseende personalfrågor
3. Principer för investering av konstgräsplaner i Ale kommun, samt överflyttning
av investeringsmedel
4. Skjutbanan Surte
Paula Örn godkänner att punkt 1 och 2 läggs till dagens föredragningslista men avslår
att punkt 3 och 4 läggs till.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen godkänner att lägga till punkt 1-2.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag av punkt 3 och 4 och
finner att kommunstyrelsen godkänner att punkt 3 och 4 läggs till dagens
föredragningslista.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill bifalla Mikael Berglunds
förslag punkt 4 röstar ja. Du som vill bifalla Paula Örns förslag röstar nej. Med 7 jaröster och 6 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Mikael Berglunds förslag punkt 3 och
4.

Justerandes sign

Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Tore Berghamn (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår
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Mariam Hagberg (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

7

6

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 98
Informationsärende
a) Personalområdet
Noshin Hafizi, tf personalchef redogör för framtida utmaningar för kommunen
och den upplevda bilden av att arbeta i offentlig förvaltning samt kommunstyrelsen
som arbetsgivare.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KS § 99

KS0072/10

Motion från Sune Rydén (KD) om översyn av busshållplatser och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsås- och Starrkärrsvägen
Sune Rydén (KD) har i en motion daterad 2010-03-10 föreslagit att kommunen gör en
grundlig utredning ur ett barn- och trafiksäkerhetsperspektiv om var busshållplatser
bör finnas och hur dessa ska utformas på Alingsås- och Starrkärrsvägen.
En kontakt med Trafikverket föreslås för att framföra behovet och diskutera
finansiering av de nödvändiga hållplatserna.
Ett samarbete påbörjades mellan berörda aktörer under hösten 2009. Representanter
från Trafikverket, Västtrafik, Nobina, Barn- och ungdomsförvaltningen, Miljö- och
byggförvaltning och kommunstyrelsen bildade en arbetsgrupp för att diskutera
hantering av busshållplatser, skolvägar och säkerhet. I oktober och november 2009
gjorde gruppen en inventering med buss utmed landsbygdsvägarna för att se över
säkerheten vid skolvägar och busshållplatser.
Inga akuta säkerhetsrisker identifierades men ett arbete bör påbörjas där varje sträcka
noggrant ses över och att hållplatslägen sätts ut där inga finns.
En prioriteringslista arbetades fram som är gjord utifrån vägsträcka. Som grund för
prioritering är uppgifter om trafikmängd och hastighet på vägarna, vägens standard
samt bedömning från inventeringen.
Just nu pågår ett arbete med Kvarnabovägen mellan Skepplanda och Granvattnet som
fått omprioriteras. Under sommaren är trafiken anropsstyrd på sträckan och det finns
endast två hållplatslägen utsatta. Anropsstyrd trafik måste ha utsatta lägen för att
hämta och lämna resenärer.
Arbetet med översynen av landbygdsvägarna pågår men är ej högprioriterat då inga
akuta trafiksäkerhetsrisker har observerats.
Beslutsunderlag.
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 100

KS0127/09

Motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om att göra Ale
kommun till en Fairtrade City
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har väckt en motion om att Ale
kommun skall ta de första stegen mot en mer solidarisk konsumtion och bli en
Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering som funnits sedan år 2001 i
Storbritannien. Konceptet finns nu i tretton länder, bl.a. USA, Canada, Australien och
i Europa. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion. Detta innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt har ett utbud av etiskt märkta
produkter i butiker och på arbetsplatser.
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) vill att kommunen skall erbjuda
Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många
livsmedelsprodukter som möjligt, såsom frukter, kaffe, te och socker.
Vidare yrkar de att kommunfullmäktige beslutar att se över hur kommunen kan ta
ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av tekniska nämnden föreslagna
upphandlingspolicyn kommer Ale kommun att sträva efter ett mer etiskt
konsumtionsmönster. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att införandet
av dessa riktlinjer först måste tillämpas och utvärderas innan en certifiering såsom
Fairtrade City kan bli aktuell.
Kommunstyrelsens förvaltning delar även tekniska nämndens analys av de ekonomiska
konsekvenserna av en eventuell certifiering och menar att motionen skall avslås på
grund av de ökade kostnader ett arbete för att göra kommunen till en Fairtrade City
skulle föra med sig.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Paula Örn lämnar följande beslutsförslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen för att
komplettera ärendet med en beskrivning av hur Göteborgs stad har genomfört
certifieringen till Fairtrade City och vilka kostnader detta har inneburit för staden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

10(58)

2011-05-17

Mikael Berglund, ordförande yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Paula Örn, Göran Karlsson och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till
förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 101

KS0086/10

Ny upphandlingspolicy för Ale kommun
Tekniska nämnden har 2010-03-11, § 118, beslutat om revidering av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp.
Revideringen av inköpspolicyn är föranledd av beslut av kommunfullmäktige den 23
april 2007 att bifalla motion KS 115/06 om social hänsyn vid upphandling. Under
arbetets gång har ytterligare motioner om upphandling inkommit till
kommunfullmäktige och remitterats till tekniska nämnden.
I syfte att införa riktlinjer avseende socialt hänsynstagande vid kommunens
upphandlingar, har kommunens upphandlingsenhet gått igenom policy och riktlinjer
och därvid funnit att dokumenten var i behov av en större revidering.
Den av upphandlingsenheten framtagna policyn är mer stringent än tidigare
inköpspolicy och de regler som återfinns i svensk lagstiftning, exempelvis kring mutor
och bestickning, är inte längre återgivet i upphandlingspolicyn. Upphandlingspolicyn
omfattar numera tre (3) sidor mot tidigare sex (6) sidor i inköpspolicyn.
Vad som är helt nytt är att upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och
etiska krav på att respektera grundläggande mänskliga rättigheter.
Ärendet har föredragits på Kommunstyrelsens informationsarbetsutskott vid två
tillfällen under våren 2010.
Upphandlingspolicyn har liksom Riktlinjer för Ale kommuns upphandlingar justerats
efter det att Tekniska nämnden behandlat ärendena. Justeringarna har gjorts efter de
lagändringar i LOU som trädde i kraft den 15 juli 2010. Bl.a. är nu
direktupphandlingsbeloppet fastställt i lag och omnämns därför inte i
upphandlingspolicyn utan finns beskrivet i riktlinjerna för upphandling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upphandlingspolicy för Ale kommun att
gälla från 2011-06-01
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva inköpspolicy för Ale kommun från
2011-06-01.
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för upphandling att gälla från 201106-01 samt upphäva riktlinjer för inköp från samma datum under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande av föreslagen upphandlingspolicy.
____
Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för upphandling att gälla från 201106-01 samt upphäva riktlinjer för inköp från samma datum under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande av föreslagen upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upphandlingspolicy för Ale kommun att
gälla från 2011-06-01
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva inköpspolicy för Ale kommun från
2011-06-01.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 102

KS0126/09

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om
offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har väckt en motion om att Ale
kommun i sina offentliga upphandlingar inte ska bryta mot de mänskliga rättigheterna
och ILO:s kärnkonventioner och att det av kommunens upphandlingspolicy ska
formuleras övergripande mål om att alla leverantörer ska respektera ILO:s
kärnkonventioner genom hela produktionskedjan. Som ett första steg mot att
genomföra den nya policyn bör kommunen påbörja en dialog kring mänskliga och
fackliga rättigheter med kommunens leverantörer av livsmedel och arbetskläder.
Kommunfullmäktige har den 23 april 2007 beslutat att bifalla en motion om social
hänsyn vid upphandling (KS 0115/06). Genom detta beslut har Upphandlingsenheten
fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för socialt hänsynstagande vid upphandlingar. Mot
denna bakgrund föreslog Tekniska förvaltningen att tekniska nämndens skulle avslå
den nu aktuella motionen då man ansåg den besvarad genom kommunfullmäktiges
beslut år 2007 och att sådana riktlinjer ska införas i kommunens gällande Inköpspolicy
och Riktlinjer för inköp.
Tekniska nämnden har förordat kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Tf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg har gjort en protokollsanteckning till tekniska
nämndens beslut med följande lydelse ”Då tekniska nämnden inte beslutat i enlighet
med förvaltningens förslag till beslut utan föregående ekonomisk analys av beslutets
konsekvenser, föreligger en risk för ett underskott i förvaltningens budget 2010.
Undertecknad ställer sig därför inte bakom nämndens beslut.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2010-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom att den nya
upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska krav på att respektera
grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner.
___
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Göran Karlsson lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är bifallen genom att den nya
upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska krav på att respektera
grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Göran
Karlsson yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom att den nya
upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska krav på att respektera
grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner.
Reservation
Göran Karlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___

Justerandes sign
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KS § 103

KS0068/11

Ny taxa enligt plan- och bygglagen
Gällande taxa enligt plan- och bygglagen (PBL), för Ale kommun, är från
2009-03-01. Den nya taxan som ska gälla för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
tas ut med stöd av Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), Plan- och byggförordningen,
PBF (2010:xx, förordningen är inte beslutad ännu), kommunallagen (1991:900), Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Miljöbalken.
Det förslag som Sektor Samhällsbyggnad utarbetat bygger på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) taxa från 2011. Avgiften är avsedd att täcka kommunens kostnader
för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda,
om inget annat anges.
Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. Avgiften för en viss åtgärd tas
ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion
av ett grundbelopp, G som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp
kräver.
Vissa av nämndens arbetsuppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget utan
skattefinansieras. Dit hör t ex tillsyn och rådgivning.
I taxan är infört en justeringsfaktor, N, i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden
inom kommunen. N-faktorn ligger på 0,8 för kommuner som har färre invånare än 20
000. 1,2 om kommunen har fler invånare än 50 000 och 1,0 för kommuner däremellan.
För Ale kommun blir N-faktorn 1,0.
En ny taxa motiveras i första hand av den nya lagstiftning som träder i kraft 2/5 2011.
I och med lagändringen får Samhällsbyggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera,
främst inom bygglovsprövning, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök och teknisk
handläggning, men också planbesked.
Avgift för detaljplaneverksamheten hanteras genom fastställd tidersättning. Skl:s
förslag till fast plantaxa ingår inte detta förslag. Denna taxa kommer utarbetas under
2011.
Avgiften beräknas efter den taxa som gällde då ansökan lämnades in.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-04-13
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef

Justerandes sign
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa enligt plan- och bygglagen i enlighet med
förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2011-06-01.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa enligt plan- och bygglagen i enlighet med
förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2011-06-01.
___

Justerandes sign
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KS § 104

KS0078/11

Antagande av detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5,
1:15. 1:16, 1:30 m fl
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-13 att ge Miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för området, med godkänt planprogram som
grund.
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad aven ny lokalgata längs E45 och att
ge förutsättningar för etablering av handel, kontor och industri i Älvängen i
samband med att väg E45 byggs ut till fyrfälts motorväg och Norge/Vänernbanan
till dubbelspår.
Planförslaget har varit ute på samråd med berörda myndigheter, sakägare m.fl. mellan
den 20 april 2009 och den 18 maj 2009. Det reviderade förslaget har sedan ställts ut för
allmän granskning mellan den 12 oktober 2010 och den 9 november 2010. Inkomna
synpunkter och förändriga av planförslaget utifrån inkomna synpunkter redovisas i
bifogat utlåtande.
Sektor samhällsbyggnad föreslår, enligt förutsättningarna i Samhällsbyggnadsnämndens
beslut 2011-04-14, 72 §, att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
rubricerat planförslag. Detta enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Måns Werner, stadsarkitekt 2011-04-14
Handläggare: Emelie Johansson, planarkitekt
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30
m.fl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utfart mot Göteborgsvägen får ske tills den nya
lokalvägen i planområdets norra del är utbyggd och ianspråktagen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30
m.fl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utfart mot Göteborgsvägen får ske tills den nya
lokalvägen i planområdets norra del är utbyggd och ianspråktagen.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

18(58)

2011-05-17

KS § 105

KS0077/11

Genomförandeavtal till detaljplan 2b, Nödinge-Nol, för E45 och
NorgeVänerbanan
Förslag till detaljplan 2b har upprättats. Detaljplanen omfattar 14 st mindre områden
av de tidigare antagna detaljplanerna 1, 2 och 3 för utbyggnad av E45 och
NorgeVänerbanan samt detaljplan för Börjessons Mekaniska och detaljplan
(byggnadsplan) för Nol. Föreliggande förslag till genomförandeavtal reglerar
justeringar av genomförandeansvaret i förhållande till gällande genomförandeavtal.
Det gäller bara några mindre ändringar innebärande att kommunen får driftsansvar för
en cykelparkering i Nödinge, att kommunen får utbyggnads- och driftsansvar för ev
pendelparkering väster om järnvägen i Nol och att kommunen får driftsansvar för
gång- och cykelstig på skyddsvallen väster om järnvägen och söder om Axel
Christiernsson. Trafikverkets åtagande att bygga lokalväg vid verksamhetsområdet i
Osbacken utgår eftersom det i pågående planarbete för det området anvisas en helt
annan väglösning. I stället har Trafikverket byggt en enskild väg till Osbacken utmed
E45.
Genomförandeavtalen för detaljplan 1, 2 och 3 kommer i tillämpliga delar att gälla
även för detaljplan 2b. Detaljplan 2b hanteras som enkelt planförfarande och kommer
att antas av samhällsbyggnadsnämnden i juni. Genomförandeavtalet måste vara
godkänt innan detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare. Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 2b för E45 och
NorgeVänerbanan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 2b för E45 och
NorgeVänerbanan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

19(58)

2011-05-17

KS § 106

KS0060/11

Införande av avgift för borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Länsstyrelsen utser borgerliga
vigselförrättare efter förslag från kommunen, idag har Ale kommun fem
vigselförrättare. Det är kommunen som administrerar den borgerliga vigseln och idag
tar man inte ut någon kostnad för genomförandet.
Omfattningen av antal vigslar har de senaste åren varit mellan 40 till 50 st per år. För
det administrativa arbetet svarar sektor kommunstyrelsen.
Utvecklingen i ett flertal kommuner i Göteborgsregionen är att ta ut en administrativ
avgift. Avgiften ska täcka kommunens omkostnader för att administrera före och efter
vigselceremonin, här förslås att Ale kommun inför en avgift på 500 kr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-13
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale kommun inför en administrativ avgift på
500 kr för en borgerlig vigsel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska träda i kraft from 2011-07-01
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale kommun inför en administrativ avgift på
500 kr för en borgerlig vigsel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska träda i kraft from 2011-07-01
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

20(58)

2011-05-17

KS § 107

KS0064/11

Informationssäkerhetspolicy för Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommundirektören tagit fram förslag till
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner/riktlinjer.
Riktlinjerna omfattar tre dokument: Användare, Förvaltning, Kontinuitet och drift.
Dessa riktlinjer fastställs av kommundirektören
Informationssäkerheten berör hela organisationen och omfattar både administrativ
säkerhet och teknisk säkerhet, arbetet med framtagandet av informationssäkerheten
har skett på en bred bas.
Förtroendevalda ges möjlighet att dels erhålla grundläggande IT-behörighet (Internet
och gemensam yta för lagring samt e-post) och dels kan kommunstyrelsen besluta om
vilken rättighet (behörighet) en förtroendeman ska ha att utnyttja IT-system och den
information som finns i det.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2011-03-29
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för informationssäkerheten i
Ale kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar om vilken rättighet (behörighet) en förtroendeman ska
ha att utnyttja IT-system och den information som finns i det.
3. Kommunstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att besluta om vilken rättighet
(behörighet) en förtroendeman ska ha att utnyttja IT-system och den information
som finns i det.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar om vilken rättighet (behörighet) en förtroendeman ska
ha att utnyttja IT-system och den information som finns i det.
2. Kommunstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att besluta om vilken rättighet
(behörighet) en förtroendeman ska ha att utnyttja IT-system och den information
som finns i det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

21(58)

2011-05-17

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för informationssäkerheten i
Ale kommun.
___
Exp:
IT-chefen
Nämndsekreterare
Sektorschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

22(58)

2011-05-17

KS § 108

KS0003/11

Ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2011-2014
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-18 valdes Boel Holgersson (C) in som
ersättare i kommunstyrelsen. Enligt tidigare beslut om inkallelseordning för ersättare i
kommunstyrelsen kallas aldrig centerns ersättare in att tjänstgöra, varför det behöver
fattas ett nytt beslut om inkallelseordning.
Ersättarna i Kommunstyrelsen skall inkallas partivis enligt den i protokollet över
förrättat val angivna ordningen.
Vid förfall för en ledamot från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Aledemokraterna
inkallas i första hand ersättare partivis enligt den i protokollet angivna ordningen.
I andra hand inkallas ersättare enligt nedan angiven ordning.
Moderaterna
Aledemokraterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Ersättare 1
M
AD
FP
C
KD
S
V
V

Ersättare 2
AD
FP
KD
AD
M
V
S
S

Ersättare 3
FP
KD
M
FP
AD

Ersättare 4
KD
M
AD
KD
FP

Yrkande
Dan Björk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring.
Moderaterna
Aledemokraterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Justerandes sign

Ersättare 1
M
AD
FP
C
KD
S
V
V

Ersättare 2
AD
FP
C
KD
M
V
S
S

Utdragsbestyrkande

Ersättare 3
FP
C
KD
M
AD

Ersättare 4
C
KD
M
AD
FP

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2011-05-17

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det framlagda förslaget.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(58)

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

24(58)

2011-05-17

KS § 109

KS0196/09

Bergtäkt och motorcentrum på fastigheten Kollanda 1:44
Fastighetsägaren till Kollanda 1:44 inkom 2009-09-22 med ansökan om att genom en
täktverksamhet tillskapa en nedsänkning i berget på fastigheten Kollanda 1:44 som
möjliggör en bullerskyddad yta för ett motorcentrum. För fortsatt arbeten i frågan
önskar fastighetsägaren få ett besked om Ale kommuns principiella inställning till
förslaget.
Sektor kommunstyrelsen anser att stora delar av Kollanda är påverkade av befintliga
verksamheter. I ÖP 07 är området benämnt som ett särskilt verksamhetsområde.
Kollanda är även utpekat i vindbruksplanen, område E, som lämpligt för vindkraft.
Ett motorstadium i Kollanda kan medföra att verksamheten vid paradisbanan i
Älvängen långsiktigt kan flyttas till Kollanda och att samhällsutvecklingen i Älvängen
inte hindras av motorsportbana. Motorsporten får samtidigt en möjlighet att utveckla
en samlad verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig i princip positiv till förslaget att långsiktigt utveckla en
motorsportverksamhet i Kollanda med hänsyn tagen till friluftslivet.
Förutsättningarna för erforderlig täktverksamhet får prövas av ansvarig myndighet.
___
Göran Karlsson, Rolf Gustavsson och Mariam Hagberg meddelar att de inte deltar i
beslutet.
Yrkande
Peter Rosengren lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen ställer sig i princip negativ till förslaget att långsiktigt utveckla en
motorsportverksamhet i Kollanda. Förutsättningarna för erforderlig
täktverksamhet får prövas av ansvarig myndighet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Peter
Rosengrens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

25(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig i princip positiv till förslaget att långsiktigt utveckla en
motorsportverksamhet i Kollanda med hänsyn tagen till friluftslivet.
Förutsättningarna för erforderlig täktverksamhet får prövas av ansvarig myndighet.
Reservation
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
Exp:
Göran Tilly
Arne Tilly

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

26(58)

2011-05-17

KS § 110

KS0063/11

Jakträtt öster om Skepplanda samhälle
Tekniska nämnden beslutade 1992-04-22, § 53, ”att kommunen ansluter sina
fastigheter Ale Vadbacka 2:57 och Ale Skepplanda 8:4 till Skepplanda Östra
Jaktvårdsområde under förutsättning av, att JVO tar hänsyn till att marken är
strövområde och därför enbart bör användas som utdrivningsområde”
I övriga delar av Ale kommun bedrivs jakt i samhällens närhet utan konflikt med
övrigt rörligt friluftsliv.
I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun, §19, Tillstånd av
polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom följande
områden: Alla detaljplanelagda områden samt offentliga platser.
Denna paragraf i ordningsföreskrifterna reglerar skjutning med eldvapen i övriga
kommundelar och detta bör även gälla i Skepplanda.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tekniska nämndens beslut från 1992-04-22,
§ 53, och ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att ge jakträttsupplåtelser på
lämpliga arealer runt Skepplanda samhälle.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tekniska nämndens beslut från 1992-04-22,
§ 53, och ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att ge jakträttsupplåtelser på
lämpliga arealer runt Skepplanda samhälle.
___
Exp:
Skepplanda Östra Jaktvårdsområde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

27(58)

2011-05-17

KS § 111

KS0251/10

Yttrande över Västtrafiks förslag till Trafikförsörjningsplan 2012
Västtrafik har tagit fram en preliminär trafikförsörjningsplan (TFP) 2012 för
kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) att senast den 6 maj lämna
synpunkter på. Ale kommun har begärt förlängd svarstid till 17 maj.
Med ny kollektivtrafiklag och nytt aktieägaravtal den 1 januari 2012 är detta den sista
TFP:n som presenteras på detta sätt. Redovisningen av de enskilda förslagen och de
ekonomiska sammanfattningarna har ändrats och redovisas inte per kommun.
Västtrafik har tillmötesgått Ale kommun i de flesta önskemål inför 2012, med
omläggning och utökning av busstrafiken fram till december 2012 då
pendeltågstrafiken startar. I samband med omläggningen mellan linje 403 och 404
önskar kommunen att tidtabellen utökas så resenärer i Bohus och Surte kan nå de
norra delarna av kommunen och Göteborg/Kungälv även tidiga morgnar under
helgerna.
En viss oro finns för den nya linje som planeras trafikera mellan Ytterby och Partille.
Linjen föreslås bestå av flera olika busslinjer och kan bli svår att hitta för resenärerna.
Ale kommun har lämnat önskemål om ändrad giltighetstid på Ale Fritidskort och
önskar en diskussion kring utökningen och också en diskussion om zonindelning och
möjlighet till tätortstaxa.
Inför starten av pendeltågtrafiken behövs en översyn av tillgängligheten till
biljetter/kort. Fler försäljningsställen behövs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över Västtrafiks förslag till
Trafikförsörjningsplan 2012 som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över Västtrafiks förslag till
Trafikförsörjningsplan 2012 som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Västtrafik
Miljöplaneraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(58)

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

29(58)

2011-05-17

KS § 112

KS0093/11

Förvärv av fastigheten Svenstorp 1:30
Förslag till köpekontrakt har upprättats där kommunen förvärvar fastigheten
Svenstorp 1:30 inom Svenstorps handelsområde. Fastigheten som är 1 415 m² används
för bostadsändamål. Området ligger strategiskt inom handelsområdet och omgärdas
helt av kommunens markinnehav. För att kunna få en sammanhållen utbyggnad av
handelsområdet är det av stor vikt att kommunen förvärvar fastigheten.
Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen förvärvar fastigheten för 1 050
000 kronor. Priset är baserat på en värdering gjord av NAI Svefa. Utöver
köpeskillingen utgår 50 000 kronor i annan ersättning samt en beräknad
rivningskostnad på cirka 110 000 kronor. Fastighetsägaren har redan tecknat
hyreskontrakt på en lägenhet i centrala Älvängen med tillträde den 1 juli 2011.
Kostnaderna för förvärvet bedöms kunna täckas av intäkter från framtida försäljning
av mark inom handelsområdet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Linda Karlsson, lantmäteriingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där fastigheten
Svenstorp 1:30 förvärvas för 1 050 000 kronor plus 50 000 kronor i annan
ersättning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunstyrelsen beslutar att belasta exploateringskonto 4211, Älvängen Norra
verksamhetsområde, med köpeskillingen, övriga förvärvskostnader samt
rivningskostnader.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt där fastigheten
Svenstorp 1:30 förvärvas för 1 050 000 kronor plus 50 000 kronor i annan
ersättning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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3. Kommunstyrelsen beslutar att belasta exploateringskonto 4211, Älvängen Norra
verksamhetsområde, med köpeskillingen, övriga förvärvskostnader samt
rivningskostnader.
___
Exp:
Ägaren av Svenstorp 1:30
Mark- och exploateringsansvarig
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 113

KS0001/11

Revidering av tidplan och budgetprocess för Ale kommuns verksamhetsplan
2012
Kommunstyrelsen fastställde 2011-03-15 §17 tidplanen för budgetprocessen där
budget 2012 skulle antas i kommunfullmäktige den 26 september 2011. Dessutom
noterade kommunstyrelsen att målgruppsmodellen ska omarbetas och ny ska gälla fr o
m 2013.
Efter fortsatta överläggningar har det framkommit önskemål om en förändrad
budgetprocess som grundar sig på att ett budgetunderlag lämnas från sektorerna.
Tidplanen för budgetarbetet måste därför ändras.
Sektorerna ska snarast göra en översyn av investeringsbudgeten för 2012 och
investeringsplanen för 2013-2016. Under juni-augusti arbetar sektorerna med
underlagsmaterial för det politiska ställningstagandet om kommunbidragen för 2012
samt inriktningsplanen för 2013-2014.
Ett tjänstemannaförslag kommer att lämnas till ekonomiavdelningen den 29 augusti,
den politiska beredningen sker under september och budgetbeslutet tas i oktober 2011.
En uppdaterad befolkningsprognos kommer att ligga till grund för budgetarbetet.
Utöver översynen av investeringar, kommer lokalbehov, taxor, styrregler mm gås
igenom.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-04-14
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-03-15 § 17 angående tidplan och
budgetprocess 2012 samt omarbetning av målgruppsmodell inför 2013.
2. Kommunstyrelsen fastställer ny tidplan för budgetprocessen i enlighet med bilagan
”Budgetprocessen för Ale kommuns verksamhetsplan 2012” med den ändringen i
bilagan att nämnderna avrapporterar sina detaljbudget på kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 december 2011.
___
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Klas Karlsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren meddelar att de inte deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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Yrkande
Mikael Berglund, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar
följande tilläggsyrkande i punkt 2: ” Kommunstyrelsen fastställer ny tidplan för
budgetprocessen i enlighet med bilagan ”Budgetprocessen för Ale kommuns
verksamhetsplan 2012” med de ändringarna i bilagan sektorerna lämnar sitt budgetförslag
den 5 september och att nämnderna avrapporterar sina detaljbudget på
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-03-15 § 17 angående tidplan och
budgetprocess 2012 samt omarbetning av målgruppsmodell inför 2013.
2. Kommunstyrelsen fastställer ny tidplan för budgetprocessen i enlighet med bilagan
”Budgetprocessen för Ale kommuns verksamhetsplan 2012” med de ändringarna i
bilagan sektorerna lämnar sitt budgetförslag den 5 september och att nämnderna
avrapporterar sina detaljbudget på kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december 2011.
Protokollsanteckning
Ordföranden tillåter Paula Örn att göra följande protokollsanteckning: ”S+V+MP
deltar inte i beslutet då det inte är seriöst att göra så stora förändringar av
budgetmodellen två månader efter kommunstyrelsen fattat beslut om principer för
budgetarbetet som är helt motstridiga de nu föreslagna. Vi anser att större förändringar
i så fall skulle genomföras inför budgetarbetet 2013”.
___
Exp:
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

33(58)

2011-05-17

KS § 114

KS0041/11

Finansiering av konstgräsplaner i Ale kommun
Kultur och fritidsnämnden har tagit ett beslut om att framställa hos
kommunfullmäktige att erbjuda föreningarna Alafors IF, Älvängens IK och
Skepplanda BTK att få bygga tre konstgräsplaner 2011 och Nol IK en plan 2012 i
kommunen enligt finansieringsmodell Alebacken. Någon tjänstemannaberedning av
ärendet har inte skett av sektor utbildning, kultur och fritid. Sektor kommunstyrelsen
finner vid beredning av ärendet att ett antal aspekter av ärendet behöver klarläggas. Till
exempel har följande inte belysts:
-

Ägandeförhållanden, mark, markarbeten och grässkikt.
Formella krav från bidragsgivare, EU, fotbollsförbundet.
Totalkostnad för respektive gräsplan.
Kostnadsfördelning kommun och förening.
Vad avses med finansieringsmodell Alebacken.
Föreningarnas betalningsförmåga.
Upphandlingsregler.

I verksamhetsplan 2011 finns 6 mnkr avsatta för konstgräsplaner 2011, däremot inte
något belopp 2012. Beloppet är fetmarkerat varför det krävs kommunstyrelsens
tillstånd för att ianspråktas. I framställan från kultur och fritidsnämnden framgår inte
vilket ekonomiskt åtagande kommunen förväntas få. Någon totalekonomisk kalkyl
finns inte heller.
Sektor kommunstyrelsen finner att det saknas beslutsunderlag. Ovanstående punkter
måste klargöras innan ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen kan utarbetas.
Sektor kommunstyrelsen föreslår därför att sektor utbildning, kultur och fritid får i
uppdrag att redogöra för praktiska, juridiska och ekonomiska aspekter av ärendet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-04-11
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor utbildning, kultur och fritid att redogöra för
praktiska, juridiska och ekonomiska aspekter av finansiering av konstgräsplaner i
Ale kommun
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

34(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor utbildning, kultur och fritid att redogöra för
praktiska, juridiska och ekonomiska aspekter av finansiering av konstgräsplaner i
Ale kommun
___
Exp.
Sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

35(58)

2011-05-17

KS § 115

KS0062/11

Revisorernas granskning av årsbokslut 2010
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning av
bokslutet för år 2010. Revisorerna har i granskningsrapportens sammanfattning lämnat
följande kommentarer/rekommendationer:
 Vid granskningen har inte framkommit annat än att bokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och god
redovisningssed i kommunal verksamhet. Vi har i vår granskning inte noterat
materiella felaktigheter i årsbokslutet.
 Redovisningen är inte så upplagd att intjänad och uttagen semester bokförs
löpande under året. All löneutbetalning bokförs som kostnad oavsett om det
avser upparbetad lön för aktuell period eller om det avser semester som
intjänats under tidigare perioder. Intjänad och uttagen semester bör bokföras
löpande under året. Detta är en förutsättning för att kunna följa kommunens
kostnad för personal. Förvaltningens kommentar: Lönesystemet har tidigare ej
klarat av att lämna uppgift om aktuell semesterskuld under löpande år, utan
endast vid årsskiftet. Det har skett en uppgradering av systemet vid
månadsskiftet mars/april 2011 där det ska vara möjligt att beräkna
semesterskulden löpande. Vi hoppas kunna testa detta efter lönebrytet i april
2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-04-14
Handläggare: Monica Lechelt, redovisningschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas granskning av årsbokslut 2010.
2. Kommunstyrelsen noterar den kommentar till revisorernas rekommendation som
kommunstyrelsens förvaltning redovisar.
3. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

36(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas granskning av årsbokslut 2010.
2. Kommunstyrelsen noterar den kommentar till revisorernas rekommendation som
kommunstyrelsens förvaltning redovisar.
3. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.
___
Exp:
Revisorerna
Helene Ramert
Monica Lechelt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

37(58)

2011-05-17

KS § 116

KS0062/09

Organisationsförändring mellan sektor kommunstyrelsen,
samhällsplaneringsavdelningen, och sektor samhällsbyggnad
Undertecknad har underhand fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att
beskriva hur en förändrad ansvaruppdelning på tjänstemannanivå mellan Sektor
Kommunstyrelsen, samhällsplaneringsavdelningen (SPA), och Sektor Samhällsbyggnad
skulle kunna se ut i syfte att renodla SPA till en funktion för mark-, exploaterings- och
näringslivsfrågor.
Utifrån uppdraget har funktionerna inom SPA studerats avseende innehåll och
arbetsuppgifter och efter denna genomgång föreslås att dels tjänsten med ansvar för
översiktlig planering och dels tjänsten som fysisk planerare överförs till Sektor
Samhällsbyggnad.
Vidare föreslås att även tjänsten som ansvarig för kollektivtrafikfrågor och
övergripande strategiskt miljöarbete övergår till Sektor Samhällsbyggnad, då dessa
funktioner har mer bärighet på strategisk planering.
Funktioner av tillfällig karaktär, såsom detaljplanearbetet kopplat till BanaVäg i Väst,
samt bidragsprojekten för förorenad mark, föreslås av praktiska skäl och för att
undvika en jävsituation ligga kvar på SPA. Näringslivsfunktionen och tjänsten som
näringslivschef föreslås integreras i den nya avdelningen inom Sektor
Kommunstyrelsen, som föreslås byta namn till Näringslivs- och
exploateringsavdelningen (NEX).
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör 2011-04-15
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att från 2011-08-15 genomföra den
organisationsförändring på tjänstemannanivån mellan Sektor Kommunstyrelsen,
SPA, och Sektor Samhällsbyggnad, som redovisas i detta tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att SPA byter namn till Näringslivs- och exploateringsavdelningen (NEX) från samma tidpunkt.
3. Kommunstyrelsen beslutar också att från samma tidpunkt, med anledning av att
näringslivsfunktionen inte längre blir en egen funktion inom Sektor
Kommunstyrelsen, att avveckla funktionsbenämningen Ale Utveckling.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

38(58)

2011-05-17

Yrkande
Paula Örn yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Paula
Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att från 2011-08-15 genomföra den
organisationsförändring på tjänstemannanivån mellan Sektor Kommunstyrelsen,
SPA, och Sektor Samhällsbyggnad, som redovisas i detta tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att SPA byter namn till Näringslivs- och exploateringsavdelningen (NEX) från samma tidpunkt.
3. Kommunstyrelsen beslutar också att från samma tidpunkt, med anledning av att
näringslivsfunktionen inte längre blir en egen funktion inom Sektor
Kommunstyrelsen, att avveckla funktionsbenämningen Ale Utveckling.
Reservation
Paula Örn lämnar följande skriftliga reservation: ”S+V+MP reserverar sig mot beslutet
att genomföra ytterligare förändringar i ett läge när kommunen just genomfört en
större organisationsförändring. Det är också mycket olyckligt att genomföra dessa
förändringar innan en ny kommundirektör har anställts och givits möjlighet att
påverka förändringarna”.
___
Exp:
Tf kommundirektör
Samhällsplaneringschef
Sektorschef, samhällsbyggnad
Näringslivschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

39(58)

2011-05-17

KS § 117

KS0062/09

Organisationsförändring mellan sektorerna berörande ekonomi- och
nämndsekreterarfunktionerna
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2010 om kommunens organisationsstruktur på
verksamhetsnivå.
För sektor Kommunstyrelsen innebar beslutet att sektorn behöll sin organisatoriska
grundstruktur från dåvarande kommunstyrelsens förvaltning.
Några organisatoriska förändringar beslutade dock, bl a att allt ekonomistöd blir en del
av ekonomiavdelningen och att nämndsekreterarfunktionerna samlas under
administrativa avdelningen.
Dessa förändringar har genomförts efter genomförda MBL-förhandlingar från
årsskiftet.
Undertecknad har nu fått kommunstyrelsens ordförandes underhandsuppdrag att
redovisa förslag på ett återförande av dessa funktioner till sektorerna.
Efter samråd med ekonomichef, budgetchef, administrativ chef och sektorscheferna
samt t f personalchef blir förslaget att så sker från 1 juni 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör 2011-04-14
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen genomför från1 juni 2011 den organisatoriska förändringen av
ekonomistödsfunktioner och nämndsekreterarfunktioner som redovisas i detta
tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen noterar att erforderliga ramjusteringar mellan nämnderna
kommer att ske av kommunfullmäktige i samband med att tertialrapport 1
behandlas.
___
Yrkande
Paula Örn yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Paula
Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

40(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen genomför från1 juni 2011 den organisatoriska förändringen av
ekonomistödsfunktioner och nämndsekreterarfunktioner som redovisas i detta
tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen noterar att erforderliga ramjusteringar mellan nämnderna
kommer att ske av kommunfullmäktige i samband med att tertialrapport 1
behandlas.
Reservation
Paula Örn lämnar följande skriftliga reservation: ”S+V+MP reserverar sig mot beslutet
att genomföra ytterligare förändringar i ett läge när kommunen just genomfört en
större organisationsförändring. Det är också mycket olyckligt att genomföra dessa
förändringar innan en ny kommundirektör har anställts och givits möjlighet att
påverka förändringarna”.
___
Exp:
Tf kommundirektör
Sektorscheferna
Ekonomichefen
Budgetchefen
Administrativa chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

41(58)

2011-05-17

KS § 118

KS0137/10

Digitalisering av utskick till förtroendevalda
Sektor Kommunstyrelsen har av Kommunstyrelsen, 2010-06-08, § 136, fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna att digitalisera utskicken till förtroendevalda samt att
redovisa ett förslag på hur detta kan göras senast 2011-05-01. Bakgrunden är en
skrivelse från arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor om att kommunen
lägger ut betydande resurser på utskick till förtroendevalda.
Ett sätt att genomföra en sådan digital satsning är att använda sig av så kallade
surfplattor i sektorernas kommunikation gentemot kommunens förtroendevalda.
Ambitionen i föreliggande förslag är att förtroendevalda på ett enkelt sätt ska kunna
tillgodogöra sig digitala handlingar, ta emot handlingarna elektroniskt och få en enkel
åtkomst till handlingar.
Förväntningen på en sådan satsning är att den ska leda till:





Minskad kostnad för pappersutskick och administration (porto, papper, kuvert, toner och
arbetsinsatser)
Förenklat informationsflöde (hantering av sammanträdeskallelser och handlingar)
Ökad tillgänglighet (förtroendevalda får sina handlingar snabbare)
Ökad snabbhet (handlingar kan skickas ut senare)

Upprättat förslag innebär att kommunen i ett första steg använder/köper in surfplattor
som ska användas i kommunikationen med ledamöterna i beredningen för demokratifrågor. Under hösten görs en utvärdering som redovisas för kommunstyrelsen och vid
årsskiftet 2011/2012 kan andra nämnder anslutas till systemet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef 2011-04-13
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att genomföra en fortsatt
utveckling i enlighet med föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen avsätter 75 000 kronor för inköp av läsplattor. Kostnaden
finansieras inom ramen för Kommunfullmäktiges budget.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

42(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att genomföra en fortsatt
utveckling i enlighet med föreliggande förslag.
2. Kommunstyrelsen avsätter 75 000 kronor för inköp av läsplattor. Kostnaden
finansieras inom ramen för Kommunfullmäktiges budget.
___
Exp:
Ekonomichefen
Administrativa chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

43(58)

2011-05-17

KS § 119

KS0050/11

Dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen
Vid omorganisationen i Ale kommun vid årsskiftet 2010-2011 förändrades
verksamheten i Sektor kommunstyrelsen. Då dokumenthanteringsplanerna är en
förteckning över nämndens allmänna handlingar krävs justeringar i dessa. Bland annat
har dokumenthanteringsplanen för upphandlingsverksamheten lagts till
Kommunstyrelsens övriga planer. Någon djupare översyn i de enskilda planerna har
inte skett.
Dokumenthanteringsplanerna för Kommunstyrelsen är enligt följande
- Allmän administration
- Ekonomi
- Förrådsadministtration
- Informationsteknik
- Personal
- Revision
- SPA Mark och exploatering
- SPA Övergripande miljöarbete
- SPA Översiktsplanering
- Upphandling
- Övrig verksamhet
Arkivbeskrivningen redogör för nämndens verksamhet och hur handlingarna som
kommer från densamma hanteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-03-11
Handläggare: Mattias Lundin, kommunarkivarie
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande dokumenthanteringsplaner, totalt 12 stycken
inklusive arkivbeskrivning, att gälla från och med 2011-01-01.
___
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg och Klas Karlsson meddelar att de inte
deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

44(58)

2011-05-17

BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande dokumenthanteringsplaner, totalt 12 stycken
inklusive arkivbeskrivning, att gälla från och med 2011-01-01.
___
Exp:
Kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

45(58)

2011-05-17

KS § 120

KS0079/11

Överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet mellan Ale kommun och Polismyndigheten i Västra
Götaland
Ale kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, har i samverkan arbetat fram
avtalsinnehållet och lägger fram förslaget på överenskommelse om samverkan i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Ett gemensamt mål för parternas arbete är att minska brottsligheten och öka
tryggheten. Utifrån denna problembild har vissa områden valt att prioriterats:
Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar
Öka den upplevda tryggheten
Överenskommelsen grundar sig på en gemensamt framtagen problembild som
baserats på erfarenhet av brott, ordningsstörningar och otrygghet i kommunen.
Avtalsperioden avser perioden 2011-2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef 2011-04-11
Handläggare: Birgitta Augustsson, samverkanskordinator
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan Ale kommun och
Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområdet Storgöteborg
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsen ordförande att underteckna
överenskommelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor arbete, trygghet och omsorg att redovisa en
projektplan med ekonomisk specifikation till budgetberedningen, senast i augusti.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan Ale kommun och
Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområdet Storgöteborg
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsen ordförande att underteckna
överenskommelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor arbete, trygghet och omsorg att redovisa en
projektplan med ekonomisk specifikation till budgetberedningen, senast i augusti.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

46(58)

2011-05-17

Protokollsanteckning
Ordföranden tillåter Paula Örn att göra en protokollsanteckning. Vid justeringen av
protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit från Paula Örn.
___
Exp:
Kommunsekreteraren
Sektorschefer
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

47(58)

2011-05-17

KS § 121

KS0101/11

Inbjudan från ICLD (SIDA) att deltaga i resa till Botswana
Ale kommun har i Budesti, Moldavien genomfört tre projekt finansierat av ICLD
(SIDA)
Dels en förstudie samt ett YEE-projekt ,Unga entreprenörer i nya Europa, samt ett
samordningsprojekt.
Projekten har varit mycket framgångsrika och skapat en god renommé hos SIDA. Vi
har därför fått en förfrågan om att tillsammans med Vänersborg och Trollhättans
kommuner deltaga i denna resa till Botswana 21- 28 maj 2011. Botswana är utsedd av
regeringen som den nya samarbetspartnern i Afrika.
Från ICLD:s sida vill man att vi medverkar med att genomföra ett eller flera YEE –
projekt samt inom området ny energiteknik. Ett område där det finns stor
utvecklingspotential då energi är en bristvara i Afrika och möjligheterna för nya
lösningar är stora.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör, 2011-04-29
Handläggare: Thomas Sundsmyr, internationell samordnare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun i första hand deltager med en
tjänsteman samt en ledande politiker i resan till Botswana 21-28 maj 2011.
___
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar
följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar delta i projektet och att meddela Vänersborgs kommun
att vid detta tillfälle representera och presentera Ale kommun och Ales projekt.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar delta i projektet och att meddela Vänersborgs kommun
att vid detta tillfälle representera och presentera Ale kommun och Ales projekt.
___
Exp:
Internationell samordnare
Projektkoordinator
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

48(58)

2011-05-17

KS § 122

KS0003/11

Avsägelse från Dan Björk (M) från uppdraget som ersättare i kommunala
pensionärsrådet
Dan Björk (M) har i skrivelse, daterad 2011-05-03, begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i pensionärsrådet.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen entledigar Dan Björn (M) från uppdraget som ersättare i
pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsen utser Kajsa Nilsson (M) till ny ersättare i pensionärsrådet för år
2011.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen entledigar Dan Björn (M) från uppdraget som ersättare i
kommunala pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsen utser Kajsa Nilsson (M) till ny ersättare i pensionärsrådet för år
2011.
___
Exp:
Dan Björk
Kajsa Nilsson
Sekr KPR
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

49(58)

2011-05-17

KS § 123

KS0004/11

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-26 § 63
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-03 § 64-90
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2011-04-15 § 1-3
Personalärenden
Kommunstyrelsens ordförandens beslut om personalärenden löpnr 28-78.
Markärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal träffat för VA-ledningar inom
fastigheten Surte 1:89.
Mark- och exploateringsansvarig beslut om avtal träffat om upplåtelse av mark –
Skepplanda verksamhetsområde.
Mark- och exploateringschefens beslut om återköp av fastigheten Skepplanda 8:22.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Stora Viken
2:10.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 1:207.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 1:211.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:70.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:71.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:14.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 3:69.
Mark- och exploateringschefens beslut om servitutavtal, fastigheten Starrkärr 15:1.
Exploateringsingenjörens beslut om lägenhetsarrende, avtal nr 5, med Alebygdens
Biodlarförening.
Ekonomiärenden
Tf kommundirektörens beslut om tecknande av kommunens plusgiro, bankgiro samt
bankkonto.
Tf kommundirektörens beslut om tecknande av kommunens plusgiro, bankgiro samt
bankkonto (begränsad tidsperiod).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

50(58)

2011-05-17

Allmänna ärenden
Tf kommundirektörens beslut om utseende av ombud (Eva-Marie Ekman).
Tf kommundirektörens yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera –
Sportlife Nödinge.
Tf kommundirektörens yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera –
Sportlife Älvängen.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

51(58)

2011-05-17

KS § 124
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 11:11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa
uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels
diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av
kön och sexuella trakasserier, dels repressalier.
Cirkulär 11:12 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl för
förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem.
Cirkulär 11:16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012
Cirkulär 11:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m
m – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
Cirkulär 11:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB)
Cirkulär 11:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95
Cirkulär 11:23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare
och förskollärare.
Protokoll
1. Protokoll från Renovas styrelsemöte 2011-02-08
2. Protokoll från Renovas styrelsemöte 2011-03-09
Diverse
1. Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting som visar vägen.
2. OAN § 24, Information om uppdraget – Inflytande beviljade insatser inom
hemtjänsten.
3. Verksamhetsplan och budget 2011 – för Sveriges kommuner och landsting.
4. Gryaabs verksamhet 2010.
5. Tackkort från Göran Berngtsson
6. Jakten på effektivitet – några exempel på mod och metod.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

52(58)

2011-05-17

KS § 125

KS0268/10

Förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning avseende personalfrågor
Kommunstyrelsens ordförande har under en tid haft att på kommunstyrelsens
delegation
ta beslut om bl a återbesättande av tjänster vid vakanser.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår nu Sektor kommunstyrelsen att
delegationen i dessa ärenden återgår till tjänstemannanivån, enligt bilagt förslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Noshin Hafizi, tf personalchef, 2011-05-13
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationen enligt bilagt förslag, att gälla från
2011-05-17.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationen enligt bilagt förslag, att gälla från
2011-05-17.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
___
Exp:
T f kommundirektör
T f personalchef
Sektorschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

53(58)

2011-05-17

KS § 126

KS0202/10

Delegering av beslut om Energieffektivisering
Ale kommun har sökt och fått ett femårigt energieffektiviseringsstöd på 280 000
kronor/år. Åtagandet för kommunen omfattar att fastställa en strategi för
energieffektivisering och att sedan aktivt arbeta för att genomföra den.
Energieffektiviseringsstrategin ska vara klar och inskickad till Energimyndigheten den
31 mars 2011 men Ale kommun har fått förlängd tid till den 31 maj 2011.
Beslut om ansökan om stöd fattades av kommunstyrelsen den 12 oktober 2010. För
att ett politiskt beslut ska hinna fattas om energieffektiviseringsstrategin före
inlämnande till Energimyndigheten behöver kommunstyrelsen delegera
beslutsfattandet till sitt arbetsutskott.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, tf samhällplaneringschef, 2011-05-11
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
energieffektiviseringsstrategin.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
energieffektiviseringsstrategin.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

54(58)

2011-05-17

KS § 127

KS0041/11

Principer för investering av konstgräsplaner i Ale kommun, samt överflyttning
av investeringsmedel
Ale kommun har i Verksamhetsplan 2011 med investeringsplan 2011-2015 avsatt 6
miljoner kronor för anläggande av konstgräsplaner i kommunen. Kultur- och
Fritidsnämnden har, 2011-05-11 § 59, antagit principer för hur investeringsmedlen
skall användas och begär att kommunstyrelsen skall anta föreslagna principer samt
godkänna att avsatta investeringsmedel får ianspråktas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-05-16
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige överflyttar 6 miljoner kronor i investeringsbudgeten som är
avsatta för konstgräsplaner från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och
Fritidsnämnden.
2. Kommunstyrelsen aktiverar de 6 miljoner kronor som finns avsatta i
investeringsplanen för konstgräsplaner under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om överföring av investeringen.
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de av Kultur och Fritidsnämnden föreslagna
principerna för anläggande av konstgräsplaner med påpekande att beslut om vilka
konstgräsplaner som skall anläggas tas av Kultur- och Fritidsnämnden i dialog med
kommunens fotbollsföreningar.
Paula Örn yrkar bifall till Mikael Berglunds punkt 1 och avslag på punkt 2 och 3 samt
lämnar följande ändringsyrkande av punkt 3:
1. Kommunstyrelsen ställer sig i princip bakom de av kultur- och fritidsnämndens
föreslagna principer för anläggande av konstgräsplaner med påpekandet att barn
och ungdomar med 0-taxa ska prioriteras även av de klubbar där arrendeavtal sluts.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
yrkande punkt 1. Därefter ställer ordföranden sin egen punkt 2 mot Paula Örns
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag punkt 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

55(58)

2011-05-17

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
yrkande punkt 1. Därefter ställer ordföranden sin egen punkt 2 mot Paula Örns
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag punkt 2.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill bifalla Mikael Berglunds
förslag punkt 2 röstar ja. Du som vill avslå Mikael Berglunds förslag röstar nej. Med 6
ja-röster och 6 nej-röster och med ordföranden utslagsröst bifaller kommunstyrelsen
Mikael Berglunds förslag punkt 2.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Mariam Hagberg (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

Avstår

6

6

Propositionsordning
Ordföranden ställer sedan proposition på sin egen punkt 3 mot Paula Örns yrkande
punkt 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande punkt 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

56(58)

2011-05-17

Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill bifalla Mikael Berglunds
yrkande punkt 3 röstar ja. Du som vill bifalla Paula Örns yrkande punkt 3 röstar nej.
Med 6 ja-röster och 6 nej-röster och med ordföranden utslagsröst bifaller
kommunstyrelsen Mikael Berglunds förslag punkt 3.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Mariam Hagberg (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

Avstår

6

6

BESLUT
1. Kommunstyrelsen aktiverar de 6 miljoner kronor som finns avsatta i
investeringsplanen för konstgräsplaner under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om överföring av investeringen.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de av Kultur och Fritidsnämnden föreslagna
principerna för anläggande av konstgräsplaner med påpekande att beslut om vilka
konstgräsplaner som skall anläggas tas av Kultur- och Fritidsnämnden i dialog med
kommunens fotbollsföreningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

57(58)

2011-05-17

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överflyttar 6 miljoner kronor i investeringsbudgeten som är
avsatta för konstgräsplaner från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och
Fritidsnämnden.
Reservation
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Klas Karlsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet i punkt 2 och 3 till förmån för Paula Örns
yrkande.
___
Exp:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichefen
Budgetchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

58(58)

2011-05-17

KS § 128

KS0043/11

Skjutbanan Surte
Mikael Berglund, ordförande redogör för ärendet:
”Ändring av tidigare beslut för att återigen möjliggöra skytte vid skjutbanan i Surte. På
grund av en lång planläggningsprocess görs en översyn för att möjliggöra korta avtal
med skjutklubbarna, så att de kan nyttja den befintliga anläggningen”.
Yrkande
Mikael Berglund lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att få upprätta
tidsbegränsad överenskommelse om att få använda området (kommunens mark) till
skjutbaneverksamhet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att få upprätta
tidsbegränsad överenskommelse om att få använda området (kommunens mark) till
skjutbaneverksamhet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

